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Ahoj děcka,
naši mi pořídili parádní kabriolet a v létě jsem se s nimi byl 
podívat na soby. Mrkněte se na další obrázky a přejte si také 
takovou kárku. Je to naprostá pohodička…
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Jak jsem dojel až na NORDKAPP

S vozíkem třeba podniknete prázdniny snů jako manželé Sztulovi. Se svým dvouletým 
synem Míšou, kterému nikdo neřekne jinak než Olaf, urazili během 43 dní vzdálenost 2520 
km z Helsinek až na nejsevernější turistické místo Evropy Nordkapp a zpátky do Rovaniemi, 
městečka Santa Clause. 

„Kolem 13. hodiny jsme připraveni k odjezdu. Narychlo snídáme oběd a vyrazíme. Olaf 
zvládne své polední spaní ve vozíku. Sám se naučil rozpoznat, kdy na něj jde spaní, 
a pohodlně se natáhnout. Člověk mu mnohdy tu jeho pohodičku záviděl. Jedeme bez 
pauzy 32 km.“

Jsou Vaše děti na vozík či sedačku už příliš velké?
Bojíte se s nimi na frekventovanou silnici?
Chtěli byste jezdit na delší výlety, ale děti je ještě nejsou schopny ujet?

Pohodlí, prostor, bezpečí, teplo – to všechno přispívá 

k pohodě dětí cestujících ve vozících. Ty si obvykle oblíbí 

vozík hned po první vyjížďce, mají ho rády a sdílí koníček 

velkých.

Azub přináší na český trh úplnou nabídku vozíků a již 

čtvrtou sezónu dováží kvalitní bezpečné odolné a přitom 

dostupné vybavení pro sportující rodiče a jejich malé 

přátele.

Všude spolu
Dávno neplatí, že narození dítěte znamená cyklistický stop na dlouhé měsíce. Doba se změnila a cyklosedačka není jedinou 

možností. Na cestách necestách se objevily přívěsné vozíky umožňující vzít „na kolo“ dítě jakkoli malé, a spojovací tyče 

umožňující jezdit naopak i s dětmi již skoro velkými, mnohem dál a bezpečněji, než sami zvládnou. Jejich obliba stále roste 

u nás, stejně jako v zahraničí.  

Vozíky a tyče používají rodiče na každodenní přepravu dětí do školky, na víkendové vyjížďky, ale dokonce i jako dětský 

dopravní prostředek na měsíční dobrodružnou dovolenou.

Malí pasažéřiMalí pasažéři
Dětský smích, radostné výkřiky, povídání si Dětský smích, radostné výkřiky, povídání si 

s panenkami, nebo spokojené chrupkání Vašeho s panenkami, nebo spokojené chrupkání Vašeho 

malého parťáka budete poslouchat při svých výletech malého parťáka budete poslouchat při svých výletech 

s vozíkem. Děti jej považují za svůj domeček, dívají s vozíkem. Děti jej považují za svůj domeček, dívají 

se skrz okýnka do okolí a reagují tu na obrovský se skrz okýnka do okolí a reagují tu na obrovský 

rybník, nebo na pejsky štěkající v zahradě. Když už je rybník, nebo na pejsky štěkající v zahradě. Když už je 

přestane bavit sledovat projížděnou krajinu, případně přestane bavit sledovat projížděnou krajinu, případně 

pokřikovat na rodiče, můžou si hrát se svými hračkami, pokřikovat na rodiče, můžou si hrát se svými hračkami, 

nebo se opřít o připravený polštářek a snít o krásném nebo se opřít o připravený polštářek a snít o krásném 

dospělém kole a zářivém dresu závodníka.  dospělém kole a zářivém dresu závodníka.  

Řešením je Trail Gator, dětská tažná tyč, která propojí dětské kolo s vašim dospěláckým a umožní Vám dítě tahat v závěsu, přičemž 
malý cyklista se bude moci aktivně zapojit do jízdy a šlapat. 
Trail Gator s oblibou využívají rodiče, kteří bydlí v centru velkých měst a potřebují svého caparta provézt soustavou křižovatek, aby 
jej pak mohli vypustit na cyklostezce za městem. Dítě je tak nejen v bezpečí a nehrozí jeho vybočení do proudu aut, ale také se 
přirozeně učí všem pravidlům bezpečné jízdy v silničním provozu.
Mnozí nadšení cyklisté jsou zvyklí jezdit desítky kilometrů denně, ale jejich potomek zvládne maximálně zlomek. Trail Gator je pak 
ideální možností, jak uspokojit potřeby rodiče i dítěte.
S Trail Gatorem dítě v mžiku dovezete do školky i bez auta a přitom rychle a bezpečně.
Speciální ocelová slitina dělá TRAIL-GATOR prakticky nezničitelným.

Parametry
Materiál – 25CrMo4, hmotnost 2,9 kg 
včetně všech upínacích elementů
Max. hmotnost dítěte: 32 kg 
Velikost dětského kola (průměr pneu): 
12" až 20" 
Velikost dospělého kola (průměr pneu): 
minimálně 25" (63,5 cm) 
Průměr sedlové trubky dospělého kola: 
1" (25,4 mm) až 1,25" (31,8 mm) 
TüV a GS schválení. 

doplňky
Upínací kit k dospělému kolu 
– umožní použití Trail Gatoru na více tažných 
kol bez nutnosti demontáže upínacího zařízení

Upínací kit k dětskému kolu 
– umožní použití Trail Gatoru na více tažených 
kol bez nutnosti demontáže upínacího zařízení

Adaptér na cantilever brzdu 
– pro kola se starým typem přední brzdy 
Adaptér odvede hlavní brzdové lanko mimo 
osu a zachová tak funkčnost brzdy.

Bezpečnostní praporek
– zajistí perfektní viditelnost a tím bezpečnost 
malého cyklisty 
– zvětšuje optickou výšku jedoucího kola, 
které pak budí v provozu větší respekt 
– udělá vašemu dítěti radost a zároveň jej 
ochrání 
– snadno složíte a odnesete v tašce 
Montáž praporku je velmi jednoduchá: stačí 
upevnit držák stěžně pod levou matici nebo 
rychloupínák zadního kola. Pak už jen spojíte 
oba díly tyče a tu pak zasunete do držáku.  

TRAIL GATOR
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„Mišek byl stejně šikovný jako doposud, naučil se na této výpravě dělat spoustu nových věcí. Ráno si 
sám vysvlékl pyžámko, pomáhal chystat snídani a při balení stanu nebylo dne, kdy by neasistoval. Jako 
by pochopil, že zde má každy svůj úkol. Vstává i usíná vždy s úsměvem na tváři. Už jen proto bych všem 
rodičům doporučila podobnou dovolenou se svými malými dětmi. Nemusíte kvůli tomu jet zrovna tak 
daleko. Jelikož pracuji při mateřské dovolené v baby klubu, kam chodí rodiče s dětmi už od narození, často 
slýchávám, že museli sportovní aktivitu pověsit na čas na hřebík. Nedostanou se na kola ani na hory. My 
s manželem zastáváme úplně opačný názor, a jak je vidět, snažíme se být i příkladem. Člověk musí jen chtít. 
Když si vzpomínám, jak pracně jsme sháněli vozík za kolo. Psali jsme všude možně, dokonce i do zahraničí. 
A najednou se po třech měsících shánění objevila česká fi rma AZUB, která je začala dovážet.“

„Přesto, že jedeme denně celkem v průměru 
4–6 hodin, je zlatý, že tak krásně sedí a že se 
jízdy ve vozíku ještě nenabažil. Mnohdy se 
nechce ani ven vyběhat. Sem tam zatroubí, 
zakřičí sobi, ale většinou si hraje nebo 
prohlíží knížku. Rád také sleduje krajinu, 
hodně se mu zvětšila slovní zásoba, neboť 
má kolem sebe neustále něco nového, 
nepoznaného.“

Základní model v naší nabídce na-

bízí nejen prostor až pro dva malé 

cestujcí, ale i dostatek prostoru 

pro zavazadla v zadní části vozíku.

Právě tímto vozíkem se Mikiska 

vezl až na Nordkapp.

Ekonomický a zároveň praktický 

dětský vozík, vhodný i pro

 přepravu nákladů. 

– kapotáž z nylonu ve výrazné červené barvě s refl exními pruhy
– 20" pneu zajišťují výborný průchod terénem a pohodlí dítěte
– sedačka s pětibodovými pásy pro dvě menší nebo jedno větší dítě
– možnost použití autosedačky pro batolata
– síťka proti hmyzu, nepromokavý průhledný rolovatelný potah
– úložný prostor přístupný zezadu, kapsy na drobnosti uvnitř
– prut s vlaječkou, nejoblíbenější část vozíků u dětí
– složitelný během 2 minut, bez použití nářadí
– jednoduché připojení ke kolu
– vnitřní rozměry od sedačky (délka × šířka × výška): 52 × 62 × 60 cm
– rozměry ve složeném stavu: 86 × 86 × 22 cm
– hmotnost 14,9 kg, nosnost 40 kg

Bezpečnost

Během svých krátkých vyjížděk, ale i při del-
ších cestách nemusíte mít o svůj nejcennější 
náklad strach. Vozíky v naší nabídce jsou:

– vybaveny 20" koly, která lépe zvládají 
nerovnosti a omezují přenos vibrací

– otestovány německou zkušebnou 
TüV/GS, což zaručuje jejich kvalitu a spo-
lehlivost

– testovány samotnými výrobci. Zvláště 
jejich odolnost při převrácení je podrobo-
vána neustálému vylepšování.

– navrženy tak, aby odolaly převrácení, 
či jiným nehodám, čemuž napomáhá 
především pevný hliníkový, nebo oce-
lový rám, sahající až nad hlavy malých 
pasažérů

Díky těmto a dalším bezpečnostním prv-
kům nemusíte mít o svého potomka žádný 
strach a s klidem si můžete užívat krásných 
chvil při projížďce.

Proč vozík

Nemusíte s námi ve všem souhlasit, ale 
my považujeme dětský vozík za nejlepší 
transportní systém dětí, protože:

– je pro dítě mnohem pohodlnější, není 
nuceno strnule sedět celé připoutané, 
má podstatně větší možnosti pohybu 
v mezích pětibodových bezpečnostních 
pásů.

– capar t  má mnohem větší  rozsah 
zábavy než jen pozorovat okolí, nebo 
t a t í n kova  z á d a .  Vě t š i n a  voz í k ů  j e 
natolik prostorná, že dítěti  můžete 
př ibal it  nejen plyšového medvěda 
až do velikosti dítěte samotného, ale 
také leporelo, autíčko, nebo kyblíček  
s lopatičkou.

– ve vozíku je dítě jako v pokojíčku, 
neprochladne a nezmokne, zůstává 
spokojeně v teple až do cíle Vašeho 
výletu

                        
>>>

AZUB Jerry
Nový vozík v naší nabídce 

vyniká především svou nízkou 

hmotností, která je dána celo-

hliníkovou konstrukcí. Ocení jej 

především sportovněji založení 

cyklisté, kteří mají v oblibě 

dlouhé výlety. 

– kapotáž z nylonu ve výrazné žluté barvě s refl exními pruhy
– 20" pneu zajišťují výborný průchod terénem a pohodlí dítěte
– sedačka s pětibodovými pásy pro dvě menší nebo jedno větší dítě
– možnost použití autosedačky pro batolata
– síťka proti hmyzu, nepromokavý průhledný rolovatelný potah
– úložný prostor přístupný zezadu, kapsy na drobnosti uvnitř
– prut s vlaječkou,  nejoblíbenější část vozíků u dětí
– složitelný během 2 minut, bez použití nářadí
– jednoduché připojení ke kolu
– vnitřní rozměry od sedačky (délka × šířka × výška): 57 × 60 × 60 cm
– rozměry ve složeném stavu: 79 × 66 × 18 cm !!!
– hmotnost 12,9 kg, nosnost 40 kg

pětibodové bezpeč nostní 
upínání standardně 

u všech dětských vozíků 
v naší nabídce!”
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Weber Baby seat
Bezpečnostní sedačka pro 

děti do věku 10 měsíců 

pro všechny vozíky a pří-

věsy, tříbodový pás, upí-

nací popruh

Weber Head support
Podpěra hlavy a ramen pro 

novorozence, k vložení do 

Weber Baby seat

Baby seat Chariot
Bezpečnostní sedačka pro 

děti do věku 10 měsíců 

pro Chariot modely, tříbo-

dový pás.

Baby supporter
Podpěra hlavy a ramen 

pro děti věku 10 až 20 

měsíců pro CTS modely. 

Praporek
Bezpečnostní praporek je 

důležítým prvkem v silnič-

ním provozu nejenom pro 

vozíky ale i pro dětská kola.  

Zajistí perfektní viditel-

nost a tím bezpečnost 

malého cyklisty.

Pláštěnky  ke všem modelům dodáváme pláštěnky zaručující nepromoknutí kapotáže vozíků i při intenzivním dešti

Transportní obaly  pro převážení nebo skladování vozíku v rozloženém stavu

doplňky

…a kam příště???

Chcete poznat jiná kola? Chcete se odlišit? Myslíte si, že cyklistika může jít mnohem dál? Vyjížďky o samotě nebo s tlupou 

kamarádů jsou sice super, ale občas byste rádi vyvezli i svou rodinu? Firma AZUB BIKE nabízí obrovské množství alternativ, 

které Vám ukáží, že cyklistika může být úplně jiná, než jak ji znáte a umožní Vám netušené zážitky.

Pro rok 2006 jsme připravili úplnou novinku, která jistě zaujme všechny 

cyklistické nadšence. Jsou jimi už téměř legendární skládací kola americké 

fi rmy Dahon, která je největším producentem těchto kol na světě.

Už pět let se naplno věnujeme také vlastnímu vývoji a výrobě. Z naší 

dílny vyjíždějí lehokola, která nachází stále více spokojených uživatelů 

a v zahraničí si vydobyla pověst kvalitních kol za rozumnou cenu.

AZUB BIKE se orientuje na alternativní cyklistiku, a proto v jejím 

sortimentu najdete i další netradiční a výjímečné výrobky, které 

vyčnívají z šedi české cyklistiky.

Váš prodejce:

U Olšavy 1102 688 01 Uherský Brod
tel: +420 777 29 82 29 / 777 AZUB CZ
e-mail: azub@azub.cz
fax: +420 572 63 97 99

Podívejte se na naše webové stránky a získáte mnoho 

dalších informací o vozících a alternativní cyklistice.

foto: © Roman Sztula a AZUB ilustrace: © Ivan Křemeček


